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Voorwoord
Beste lezer van het schoolondernemingsplan 2019-2023,

Sinds 01-05-2019 is dhr. R. Wolsink aangesteld als nieuwe directeur van Dorpsschool Halle. De voormalige directeur heeft
Dorpsschool Halle met hart en ziel 38 jaar mogen (bege)leiden.
Met de komst van de nieuwe directeur binnen de school, komt er een nieuwe en andere energie de school inwaaien. Een
nieuw persoon betekent een andere manier van leiderschap, een andere kijk op onderwijskundige zaken, een andere
expertise met een frisse wind en een open vizier.
Het schoolontwikkelingsplan is een plan waarin het team en directie, vanuit het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging
de vrijheid heeft gekregen in het kader van eigenaarschap, om vanuit eigen professionele houding en draagvlak nieuwe
strategische doelen te ontwikkelen voor de schooljaren 2019-2023.
Het schoolontwikkelingsplan is een plan dat volledig door het team is vormgegeven, waarin in gezamenlijkheid keuzes zijn
gemaakt die gedragen worden door een ieder. Het gaat hier om een goed doorleefd plan, een plan van het team!
Met het schrijven van het schoolondernemingsplan in relatie tot de verschillende beleidsterreinen, het feitelijke beleid en
huidige protocollen, worden er verschillende zaken belicht die herijkt moeten worden. Dit betekent dat, naast de
gezamenlijk opgestelde strategische keuzes en doelen, ook zaken duidelijk worden die beleidsmatig aangepast moeten
worden aan de huidige normen en wettelijke kaders.
Daarnaast zijn er onderwijskundige zaken die de nieuwe directeur vanuit zijn onderwijskundige visie direct tracht te
veranderen. Zaken als interne en externe communicatie wordt geïntensiveerd.
In de slotbepaling van dit schoolondernemingsplan worden verschillende verbeterpunten en actualisaties weergegeven die
betrekking hebben op het niveau van de Onderwijs Coöperatie Gelderland (OCG), bestuursniveau, schoolniveau,
teamniveau, individueel niveau van de werknemer/de ouders/de leerlingen en op niveau gericht op externe
(samenwerkings)partners.
Het schoolondernemingsplan is een vastgesteld plan voor de schooljaren 2019-2023. Door de recente komst van de nieuwe
directeur is de directeur later aangesloten bij het ontstaan van het schoolondernemingsplan. Mede hierdoor wordt dit plan
als een groeidocument gezien die gaandeweg dit schooljaar en de schooljaren daarop volgend kan veranderen in koers in
samenspraak met bestuur en team.
Mede om bovengenoemd punt wordt verzocht aan één ieder dit plan leest, feedback te geven met als doel het scherp
houden en blijven van iedere medewerker om deze mooie school planmatig en stapsgewijs te blijven ontwikkelen.
Vriendelijke groet,

Rick Wolsink
Directeur Dorpsschool Halle
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1. INLEIDING
Met gepaste trots nemen we u mee in het ondernemingsplan dat voor de planperiode 2019-2023 is opgesteld. We nemen
u mee in dit schoolondernemingsplan met betrekking tot de keuzes die wij als school voor de komende 4 jaren hebben
gemaakt en in de wijze waarop wij goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen willen bieden. Het geeft aan
bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat
dagelijks vorm zullen geven. In dit plan wordt rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de
omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.

Totstandkoming plan
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolondernemingsplan.
Gedurende dit proces zijn ook leerlingen, ouders en bestuur betrokken geweest.
Er is gebruik gemaakt van een aantal denklijnen in dit proces die als volgt omschreven kunnen worden:
 Interne analyse, welke positie neemt de school in op dit moment, geformuleerd in sterke en zwakke punten?
 Externe analyse, welke omgevingsanalyse kan er worden gemaakt, geformuleerd in kansen en bedreigingen?
 Wettelijk opdracht, wat is de wettelijke opdracht waar de school voor staat?
 Visie en missie, waar willen we naar toe, wat wensen we voor onze leerlingen en wat wensen we voor onze school
en vanuit welke kernwaarden doen we dat?
Op basis van de informatie zoals deze bijeen is gebracht vanuit genoemde denklijnen is bepaald wat de belangrijkste
factoren (intern en extern) zijn en wat de belangrijkste verwachtingen zijn voor de school in de toekomst. Vanuit die
gegevens is een aantal strategische keuzes gemaakt, die volgen uit datgene wat de omgeving van de school vraagt en uit
het bereik van de interne mogelijkheden van de school. Door het gezamenlijk uitwerken, bespreken en prioriteren van
deze gegevens en door het gezamenlijk doorlopen van dit proces, is de koers van Dorpsschool Halle duidelijk geworden
en helder geformuleerd.

Samenhang met andere documenten
In dit plan gaan wij uit van de samenhang met de volgende documenten:










Schoolgids
Ouder- en leerlingenquête 2018/2019
School-, groeps- en individuele leerlingresultaten vanuit Leerlingvolgsysteem (LOVS)
Resultaten vanuit methodetoetsing
Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsplan SWV Doetinchem
Integraal Personeel Beleids (IPB) plan
Zorgplan
Zorg- en toetskalender
Kwaliteitskalender

Uitvoering plan
Bij de uitvoering van het plan wordt er telkens een direct verband gezocht tussen het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en de zorg voor kwaliteit. Uitvoering vindt plaats nadat het bestuur het plan heeft geaccordeerd en zorg
kan dragen voor de benodigde faciliteiten en nadat de medezeggenschapsraad (MR) met het plan heeft ingestemd.
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
schoolondernemingsplan in de komende vier jaar. Het bestuur stelt zich door middel van de akkoordverklaring
verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolondernemingsplan is beschreven.
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De directie stelt het bestuur en de MR jaarlijks op de hoogte van de te bereiken doelen vanuit het schoolondernemingsplan
door middel van een jaarverslag.

VASTSTELLING

Het schoolondernemingsplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 30-10-2019.

R. Wolsink
Directeur

De MR heeft instemming verleend met het schoolondernemingsplan d.d. 01-11-2019.

M. Steenbergen
Voorzitter MR

Het schoolondernemingsplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. 28-10-2019.

E.V. Verhelst
Voorzitter bestuur
De Hallsche schoolvereniging
Dorpsschool Halle
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2. SWOT ANALYSE
Om een zo breed en helder mogelijk beeld te krijgen van de uitgangssituatie van Dorpsschool Halle is een SWOT-analyse
gemaakt, waarbij verschillende stakeholders gevraagd is mee te denken.
Dit betreffen:
de teamleden, in werkbijeenkomsten.
de ouders, ouder enquête schooljaar 2018/2019
de leerlingen, leerling enquête schooljaar 2018/2019
het toezichthoudend en dagelijks bestuur, bespreking van de SWOT en strategische doelen.
de MR, bespreking van de SWOT en strategische doelen n.a.v. feedback op het schoolontwikkelingsplan
De SWOT maakt een analyse van Sterke versus Zwakke punten en Kansen versus Bedreigingen. Vanwege het belang van de
wettelijke opdracht waar het onderwijs voor staat, is deze als aparte paragraaf in dit hoofdstuk opgenomen.

2.1 OMGEVINGSANALYSE & INTERNE SITUATIE
Bij de omgevingsanalyse wordt gesproken over zaken als:






Ligging van de school (gebied)
Schoolgebouw
Wet- en regelgeving.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Inspectie

De samenvatting van deze analyse is in een aantal belangrijke aandachtspunten weergegeven in de SWOT.

Ligging van Dorpsschool Halle
De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs met een eigen bestuur. Halle is een dorp in de
gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Het dorp telt ongeveer 800 inwoners. Halle ligt ongeveer vijf kilometer
oostelijk van Zelhem. Halle bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle Heide en Halle Nijman. Tot voor de laatste
gemeentelijke herindeling behoorde Halle tot de voormalige gemeente Zelhem. Halle is tot op heden het meest gericht
op het dorp Zelhem. Om deze reden is er een structureel overleg en samenwerking met de directies van de Zelhemse
scholen. De school telt momenteel 120 leerlingen. Dorpsschool Halle is de enige school in het voedingsgebied van Halle.
Op de scheidingslijnen van het voedingsgebied kent Dorpsschool Halle 3 andere scholen; CBS IJzervoorde, Obs de
Heelweg en Successchool 3.0.
Halle kent een dorpskern waarin de woningbouw met name stamt uit de jaren ‘50/’60. In de jaren ’80 en ’90 heeft er
woningbouw plaatsgevonden. De laatste jaren heeft er een geringe nieuwbouw plaatsgevonden, Zowel in de dorpskern,
als in het buitengebied vindt er een doorstroming in de oudere woonwijk(en) en bij boerderijen plaats. Naast gezinnen en
jongeren uit Halle trekt de doorstroming van woningen ook gezinnen aan uit een ander delen van de gemeente
Bronckhorst, Gelderland en Nederland.

Schoolgebouw
De peuterspeelgroep en de groepen 1 t/m 8 krijgen les in het hoofd schoolgebouw. De gymnastieklessen voor de groepen 3
t/m 8 worden gegeven in sportzaal De Meisterskamp bij de sportvelden aan de Roggestraat in Halle.
De school, met in totaal 9 lokalen, heeft 6 leslokalen waar groepen les krijgen. De peuterspeelgroep zit direct bij de
hoofdingang en is indirect gescheiden van de basisschool, zowel het lokaal als het buitengedeelte. Groep 1/2 grenst aan de
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speelkuil die ook gebruikt wordt voor bewegingsonderwijs aan kleuters. Groep 3 heeft, naast een vast lokaal, een extra
speelruimte (lokaal) waar hoeken zijn ingericht om aan het speelse karakter van de leerling tegemoet te komen. Middels
een deur zijn de twee lokalen direct aan elkaar verbonden. Groep 4/5 en groep 5/6 maken allebei gebruik van één eigen
lokaal. Groep 7/8 heeft de beschikking over twee lokalen die direct geschakeld zijn aan elkaar middels een schuifwand. De
lokalen van groep 7/8 zijn 2 semi permanente lokalen.
De peuterspeelgroep is in beheer van Juut & Co. Het lokaal van de peuterspeelgroep wordt ook gebruikt voor de BSO
(buitenschoolse opvang). Op dit moment is er nog onvoldoende behoefte aan kinderopvang. Halle en omgeving kent
verschillende gastouders die kinderen opvangen.
Er zijn ruimtes voor de opvang van groepen kinderen door de onderwijsassistent, een kamer voor het team en aparte
ruimtes voor de intern begeleider en de directie. Voor het schoolgebouw ligt een grote, (gedeeltelijk) betegelde speelplaats.
Achter het schoolgebouw ligt een ruim grasveld dat ook als speelterrein gebruikt wordt.
Er is één heterogene peutergroep, één heterogene kleutergroep 1/2, een homogene groep 3 en heterogene groepen 4/5,
5/6 en 7/8.

Eénpitter
Het schoolondernemingsplan is gemaakt vanuit de situatie waarin Dorpsschool Halle zich bevindt. De uitgangssituatie
maakt duidelijk met welke factoren we rekening moeten houden als het gaat om de ontwikkeling van de
schoolorganisatie.
De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs. Dorpsschool Halle valt onder het bestuur van
de Hallsche Schoolvereniging. Er is sprake van één school, één bestuur. De school is opgericht in 1923 en is gesitueerd
middenin het dorp Halle, een dorp met ruim 800 inwoners in het dorp. Dorpsschool Halle is de enige school in het
voedingsgebied, sinds de sluiting van de Halle Heideschool en de Halle Nijmanschool. Sinds 2018 is de school lid van de
onderwijscoöperatie Gelderland
Halle is een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Halle ligt ongeveer vijf kilometer oostelijk van
Zelhem. Halle bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle Heide en Halle Nijman. Tot voor de laatste gemeentelijke
herindeling behoorde Halle tot de voormalige gemeente Zelhem.

Leerlingen
Op 01-10-2019 telde de school 120 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Er is sprake van een overwegend autochtone
schoolbevolking. Vanaf 2017-2018 er sprake van een lichte daling van het aantal leerlingen, conform aan de krimp in de
gemeente. De aankomende jaren blijft de Dorpsschool redelijk stabiel qua leerlingaantallen en zal slechts een lichte daling
kennen. Jaarlijks zal de school starten rondom de 110-120 leerlingen.
De leerlingen hebben in schooljaar 2018/2019 een leerling enquête ingevuld waarbij de tevredenheid van leerlingen over de
school hoog heeft gescoord ten opzichte van de vergelijkingsgroep.

Schoolgrootte Dorpsschool Halle in
relatie met vergelijkingsgroepen.

Uitslag leerling enquête 2018/2019
In relatie met vergelijkingsgroepen.
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde
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van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 51 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 50
Bron: Vensters

Ouders
Op onze school is het opleidingsniveau van ouders divers, ouders zijn overwegend (98%) van autochtone afkomst. In de
keuze van ouders voor onze school zijn ouders aangewezen op Dorpsschool Halle als enige school in het directe omgeving
van het dorp Halle. Veel ouders hebben een positief kritische houding naar de school. Bij de ouderenquête (2018/2019) zien
we een algemene tevredenheid van 7,4.
We zien de afgelopen jaren een groei van sociaal/maatschappelijke problemen in gezinnen, handelingsverlegen qua
opvoedingszaken. Als school denken wij mee met de ouders, daarbij bewaken wij duidelijk onze grenzen w.b.t. onze
verantwoordelijkheid. De rol van GGD, in de persoon van de schoolverpleegkundige en het algemeen maatschappelijk werk
wordt hierdoor groter.

Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 86 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 69
Bron: Vensters

Team
Dorpsschool Halle heeft 15 medewerkers. Naast de directeur zijn dit 7 leerkrachten, 1 intern begeleider, 2
onderwijsassistenten, een interieurverzorgster en 2 medewerkers verbonden met een vrijwilligersovereenkomst
(administratieve kracht en een tuinman). Naast het vaste team zijn er 3 leerkrachten, op de loonlijst van de Hallsche
Schoolvereniging, werkzaam in de invalpool, Pool94 van Personeelscluster Oost Nederland( Ponprimair).

Onderwijs
Uitgangspunt van het onderwijs is onderwijs geven op adaptieve basis met veel aandacht voor zelfstandig werken,
verschillende vormen van samenwerken en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Naast de leerprestaties staat de
sfeer op school heel hoog in het vaandel. De vele gezamenlijke evenementen zorgen voor een onderlinge band, waarbij veel
groepsdoorbroken wordt gewerkt. Op onze school werken we handelingsgericht, waarbij het planmatig handelen en denken
vanuit onderwijsbehoeften een belangrijke plaats innemen. Daarnaast sturen we opbrengstgericht vanuit gegevens en data
analyse om onze resultaten continu te verbeteren. We werken via een trechter; schoolresultaten als geheel,
schoolresultaten per vakgebied, resultaten per groep, resultaten per vakgebied in een groep, resultaten per kleinere groep
leerlingen die vergelijkbaar met elkaar zijn en vervolgens de resultaten per vakgebied van de individuele leerling.

Identiteit
De Dorpsschool Halle is een Basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs. Dorpsschool Halle is een school met aandacht
voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden, zoals deze leven in de Nederlandse samenleving
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die normen en waarden. Dat betekent dat iedere
leerling die in staat is gewoon basisonderwijs te volgen welkom is, ongeacht zijn/haar levens- en
maatschappijbeschouwing. Vanuit het open karakter werken we op basis van wederzijds respect, open voor leerlingen en
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ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond. Verschillen in etnische achtergrond, cultuur, geaardheid en
milieu worden op onze school geaccepteerd en zijn bespreekbaar. Tevens streven wij ernaar dat mensen, met een
handicap van welke aard dan ook, respectvol en onbevooroordeeld tegemoet getreden worden. Er is sprake van een
open en vriendelijk klimaat in de school tussen leerkrachten en leerlingen en ouders, onderling en naar de omgeving.

Zicht op leerling populatie
Het voedingsgebied van Dorpsschool Halle bestaat uit 2 categorieën:
Open info gemeente Bronckhorst. (2019, 4 oktober 2019). Geraadpleegd allecijfers.nl/buurt/halle-bronckhorst/, bijlage 1.
 Halle dorpskern
 Halle buitengebied (Halle Heide en Halle Nijman)

De laatste jaren is het aantal personen in de dorpskern gegroeid, in het buitengebied iets afgenomen. De
leerlingpopulatie kent, volgens de prognoses tot schooljaar 2022/2023 een lichte daling, wat betekent dat Dorpsschool
Halle in schooljaar 2022/2023 onderwijs geeft aan rond de 110 leerlingen.
Onze school heeft een leerling populatie die voldoet aan een gemiddelde school in Nederland en ontvangt daarom geen
additionele rijksmiddelen voor bijzondere doelgroepen.
In de regio de Achterhoek is sprake van krimp. Vanaf 2018-2019 zien we een daling van het aantal leerlingen op onze school.
Deze daling zal zich de komende jaren in lichte mate voortzetten.
Bestuur van de Hallsche Schoolvereniging
Het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging wordt gevormd door twee uitvoerend-bestuurders en drie toezichthoudende
bestuursleden. Het bestuur is onbezoldigd, en bestaat uit ouders die zich vrijwillig ten dienste stellen voor Dorpsschool
Halle.
Het bestuur heeft, in het kader van het opstellen van het schoolondernemingsplan 2019-2023, zich laten begeleiden door
OinO advies van de Rolfgroep. Het bestuur heeft in de scholingsmomenten een (thans nog concept) bevoegdhedenmatrix
opgesteld en richtinggevende uitspraken gedaan over de beleidsterreinen:
Algemene zaken
Identiteit
Onderwijskundige zaken
Personeelszaken
Materiële & financiële zaken
In schooljaar 2019-2020 zal de bevoegdhedenmatrix vertaald gaan worden naar de werkvloer met de vraag: “Op welke
manier wordt de communicatie ingericht richting medewerkers, zodat de ingezette lijnen vanuit het bestuur merkbaar zijn
op de werkvloer’.
Om goed te blijven voldoen aan ‘code goed bestuur’, zal het bestuur aankomend jaar verschillende zaken op de agenda van
de bestuursvergaderingen zetten met als doel een toekomstbestendig bestuur te worden. Er gaan zaken nader bekeken
worden zoals, bestuursvorm, hernieuwd toezichthoudend kader en meer zicht op kwaliteit via een kwaliteitskalender (zie
bijlage).
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Waardering van inspectie
In september 2018 is de school bezocht door de inspectie van het Basisonderwijs (‘Ctrl + klik’
voor het volledige inspectierapport).
De school kreeg voor veel onderzochte gebieden zoals Pedagogisch Klimaat, Didactisch
Handelen, Onderwijsresultaten en zicht op Kwaliteit een voldoende van de inspecteur.
Wel vond de inspecteur dat het bestuur heldere doelen moet stellen en deze moet evalueren.
Voor het onderdeel kwaliteitszorg kreeg de school een onvoldoende. Bestuur en schoolteam
hebben de laatste jaren aan heel veel onderwerpen gewerkt; echter de laatste stap, de borging
werd niet voldoende vastgelegd. Inmiddels hebben we al flinke stappen gemaakt en willen we
in september 2019 bij het voortgangsgesprek laten zien dat dit ook in orde is.

2.2 INTERNE SITUATIE
Onder begeleiding van adviesbureau OinO heeft het team en directie een jaar lang een ontwikkeling gevolgd om tot een
goede analyse van de school te komen.
Het team en directie heeft mandaat gekregen van het bestuur om vanuit eigenaarschap en eigen professionele houding
tot een goede en verantwoorde keus te komen voor nieuwe strategische doelen voor 2019-2023. De vertaling van dit
traject leest u in dit schoolontwikkelingsplan. Dit plan is voor feedback gedeeld met het team, MR en bestuur van de
Hallsche Schoolvereniging. De feedback is verwerkt in het plan.
In schooljaar 2019-2020 zal zowel de MR, als het bestuur nauw betrokken worden bij de uitvoering van het plan en als
sparringpartner en richtinggevend orgaan meegenomen worden in het proces.
Het team is passievol, enthousiast, gedreven en zéér kundig in het ‘op maat’ aanbieden van kansen en mogelijkheden
binnen de ontwikkeling van kinderen en hun ouders.
Het team is ook wispelturig en té snel enthousiast, waardoor er heel veel verschillende zaken de school in worden
gehaald die niet tot de prioriteiten van de ‘core business’ van het onderwijs horen. Door deze valkuil(en) zijn veel zaken
in gang gezet, maar is er niet tot implementatie en borging gekomen van verschillende zaken en ontwikkelingen die
binnen de school zijn ingezet.
Echter is wispelturigheid en enthousiasme ook om te zetten in een positieve kracht. Het is de taak van directie en het
team om alles wat de school binnen komt te trechteren en te toetsen of het past bij de 3 strategische doelen waaraan
in schooljaar 2019-2020 gewerkt wordt.

Bij de interne situatie is gesproken over de volgende aandachtsvelden:











Huidige beleidsplannen en protocollen
Gebouw en plein
ICT voorzieningen
Leeropbrengsten
Materialen/middelen
Financiën
Missie/visie en identiteit
Eénpitterschap
Rol van het bestuur
Team (professionele leergemeenschap, cultuur)

De samenvatting van deze analyse is in een aantal belangrijke aandachtspunten weergegeven in de SWOT.

‘SAMEN IS LEUKER’
SAMEN LEREN SAMEN SPELEN SAMEN UNIEK
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2.3 SWOT IN SCHEMA
Onderstaand schema geeft de belangrijkste kansen, bedreigingen (de externe factoren), sterkten en zwakten (de interne
factoren) weer.

Intern sterk
























Motivatie/ enthousiast
Klein team/ korte lijnen
Zorgroute/ OT passend onderwijs
Ruimte en omgeving gebouw
Methodes materialen
Financiële ruimte
Eigenaarschap leerkracht/ leerlingen
P4L onderwijsconcept
ICT
Visie/ missie
Doorgaande lijnen
Samenwerking team
Niveaugroepen
Praktisch of cognitief
Hoogbegaafdheid
Leerdoelen
OCG
Veilige sfeer
Gezonde school
Lestijden
Tevredenheidsonderzoek
Neuzen dezelfde kant op
Taalbeleid

Extern kans









Passend onderwijs
Leerkrachten - professionele onwikkeling/ eigenaar vaardigheden xxxxxxxxx
Bestuursakkoord
Hoogbegaafdheid
Visie bronckhorst
Werkverdelingsplan
Samenwerking sport vereniging etc
Samenwerking eenpitters

Intern zwak


P4L















o
Neuzen dezelfde kant op
o
Communicatie
o
Afspraken nakomen
o
Tijdsinvestering
o
Koppeling expressievakken/ gym
o
ICT vaardigheden
Professionele cultuur
Effectieve leertijd
Omgaan met niveauverschillen
Communicatie binnen/ buiten school
Schrijfonderwijs
Vakleerkracht gym
Klein team
Cooperatief leren
Mondelinge taalvaardigheid/ woordenschat
Zelfstandig werken of verwerken
Werken vanuit leerlijnen; analyse van toetsen
Engels/ studievaardigheden
Psz en Kdv meer samenwerken

Extern bedreiging







Krimp
Gedrag ouders; maatschappij; opvoeding; eisen; thuissituatie
Lerarentekort – weinig mannen
Social media
Verplichte administratie zorg
Schoolbestuur/ managementstatuut

Figuur: SWOT in schema

Het team van Dorpsschool Halle heeft vervolgens een prioritering gegeven aan de positieve en ontwikkelpunten die
weergegeven zijn in de SWOT.

Wat gaat goed






Zorgroute
Ruimte en omgeving gebouw
Doorgaande lijnen
Neuzen dezelfde kant op
taalbeleid

Wat gaat minder goed/wensen voor verbetering








P4L
Professionele cultuur
Omgaan met niveauverschillen
Communicatie binnen/buiten school
Coöperatief leren
Mondelinge taalvaardigheid/ woordenschat
Werken vanuit leerlijnen; analyseren van toetsen
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Confrontatiematrix
Bij bespreking van de SWOT aan de hand van een confrontatiematrix, komt een aantal zaken naar voren die van belang
zullen zijn bij het maken van de strategische keuzes voor de komende jaren.
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B6

K4 samenw.
eenpitters

++

K6

K3 werkverde
lingsplan

Totaal

K2 hoogbe
gaafdheid

Bedreigingen

S1 Zorgroute/ OT passend
onderwijs
S2 Ruimte en omgeving
gebouw
S3 Veilige sfeer

S6
Z1 P4L

Z2 Professionele cultuur
Z3 Omgaan met
niveauverschillen
Z4 Taalbeleid
Zwakten

Kansen
K1 ontw.Vaard
Igheden lkr

Sterkten

Confrontatiematrix

Z5 Instructiemodel
Z6 Visie/ Missie

Totaal

2.4 STRATEGISCHE KEUZES N.A.V. SWOT
Uiteindelijk brengen de SWOT, de wettelijke kaders en het gesprek rondom de confrontatiematrix, ons tot 12 strategische
doelen die de komende 4 jaren centraal zullen staan.
1. Alle leerkrachten zijn in staat om effectieve instructie te geven volgens een nader te bepalen model; bij
voorkeur EDI.
2. Geïntegreerd zaakvakonderwijs sterker inzetten.
3. Het taalbeleidsplan is uitgewerkt en ingevoerd.
4. Er is een heldere beschrijving van de taken en bevoegdheden van directie-ib-bestuur. (management)
5. We hebben zicht op de groei van leerlingen/ kunnen gegevens analyseren en handelen daarnaar.
6. Er heerst een professionele cultuur.
7.
8.
9.

Elke toekomstige keuze wordt getoetst aan de missie en visie.
We herkennen en erkennen de hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen en bieden hen passend onderwijs,
zowel didactisch als pedagogisch.
In ons werkverdelingsplan geven we aan hoe taken worden verdeeld, rekening houdend met de individuele
leerkracht en de groepssamenstelling.

‘SAMEN IS LEUKER’
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10. Mogelijkheden onderzoeken en vastleggen m.b.t. de samenwerking binnen de OCG.
11. De rekenresultaten blijven minstens op hetzelfde niveau a.d.h.v. een nieuw te implementeren rekenmethode.
12. Er is een doorlopende lijn van 2-12 jaar.
De 12 strategische doelen zijn de hoofdlijnen voor de aankomende 4 jaar. Voor het 1 e jaar heeft het team in
gezamenlijkheid 3 strategische doelen centraal gesteld.
1.
2.
3.

Alle leerkrachten werken met het model expliciete directe instructie (EDI)
Geïntegreerd zaakvakonderwijs invoeren en borgen
Het taalbeleidsplan (2019-2023) wordt uitgevoerd, gestart met woordenschatonderwijs

De overige 9 strategische doelen worden opgepakt in de volgende 3 jaren na dit schooljaar. Jaarlijks worden er 3 strategische
doelen, door het team, verder uitgediept met ambities per schooljaar. Naast de strategische doelen die door het team zijn
aangemerkt als ontwikkelpunt, pakt directie per direct 3 punten van aandacht op om dit schooljaar verder uit te werken in
samenspraak met betrokkenen.
4.
5.
6.

Er is een heldere beschrijving van de taken en bevoegdheden van directie-ib-bestuur (managementstatuut) en de
vertaling van het beleid naar de werkvloer.
We hebben zicht op de groei van leerlingen/ kunnen gegevens analyseren en handelen daarnaar.
Er heerst een professionele cultuur.

Strategisch doel nr. 4 is in ontwikkeling en er is voor schooljaar 2019-2020 en op lange termijn richting gegeven. Strategisch
doel nr. 5 en nr. 6 zijn in ontwikkeling en zijn nog niet concreet omschreven. In het lopende schooljaar zullen deze strategische
doelen nader omschreven worden voor de schooljaren 2020-2023.
Hieronder worden de resultaten van de leerling- en oudertevredenheidspeiling beschreven met aansluitend de conclusie door
een verband te leggen tussen de resultaten van de leerling- en ouderpeilingen en de 3 strategische doelen die in schooljaar
2019/2020 worden ingezet.
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Wat geeft de leerling enquête aan?

Wat gaat goed
Vanuit het tevredenheidsonderzoek leerlingen blijkt dat de meeste leerlingen zeer tevreden zijn over de school(score 8,9
in vergelijking met benchmark 8,6). Leerlingen zijn in hoge mate tevreden over wát ze leren, of regels duidelijk zijn en een
positieve manier van werken vanuit de leerkracht (uitleggen, feedback geven en ondersteuning).

Wat gaat minder goed/wensen voor verbetering
Oók al vinden de leerlingen dat het op school fijn is en de scores hoog zijn willen we leerling meer activeren en betrekken bij
de lessen. We hebben de ambitie dat leerlingen school erg leuk en uitdagend vinden. We willen dat leerlingen enthousiast
zijn en op het puntje van hun stoel zitten met nieuwe leerdoelen.

Verbeterpunt(en)
Meer uitdagende lessen, waarbij leren zichtbaar wordt gemaakt voor leerlingen.

‘SAMEN IS LEUKER’
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Wat geven de ouders aan vanuit de oudertevredenheidspeiling?

Wat gaat goed
Vanuit het tevredenheidsonderzoek krijgt Dorpsschool Halle een nette beoordeling die als voldoende tot goed weergegeven
kan worden. Het meest tevreden zijn ouders over het contact met de medewerkers, de informatie over wat er allemaal op
school gebeurt en de opvoedkundige aanpak.

Wat gaat minder goed/wensen voor verbetering
Vanuit het tevredenheidsonderzoek ouders blijkt de communicatie omtrent de informatie die ouders vanuit school krijgen
over hun kind een aandachtspunt van ontwikkeling. Oók vinden ouders dat hun kind(eren) niet altijd voldoende wordt
uitgedaagd om optimaal te ontwikkelen. De vakbekwaamheid van leerkrachten is voor ouders niet voldoende zichtbaar.
In vergelijking met andere scholen gaan de kinderen van de Dorpsschool minder graag naar school.

Verbeterpunten
Meer informatie over individuele leerling ontwikkelingen
Meer uitdaging voor leerlingen voor optimale ontwikkeling
Vakbekwaamheid van leerkrachten vergroten en zichtbaar maken naar ouders
Kinderen moeten meer plezier krijgen op school

15

Samenvattend
Zowel de leerlingen als de ouders willen dat de lessen interessanter worden gemaakt waarin er meer uitdaging wordt
geboden. De wens is dat het team beter vakbekwaam naar voren komt. Door het inzetten van bijscholing van genoemde
ontwikkelingen is de verwachting dat leerlingen meer uitgedaagd gaan worden en daardoor ook meer plezier op school
krijgen. Eigenaarschap, betrokkenheid, grotere motivatie en zichtbaar leren (bij team, leerlingen en ouders) zijn de criteria
die als ‘paraplu’ de schoolontwikkeling overkoepelen.

‘SAMEN IS LEUKER’
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2.5 UITWERKING VAN DE STRATEGISCHE KEUZES
Om vanuit de strategische keuzes helder te maken wat ze betekenen voor de uitvoering in de praktijk is er per strategisch
doel een uitwerking gemaakt van twee zaken:
Wat zijn de kritische succesfactoren, wat zijn onze ambities en wanneer zijn we tevreden?
Wat is ervoor nodig om daar te komen, welke acties voeren we uit op welke termijn?

1. Alle leerkrachten werken met het model expliciete directe instructie (EDI)
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar in de school?
Onze ambities:
Wat beloven we ouders?
Elke leerkracht gebruikt het model van expliciete directe instructie (EDI) bij de vakken rekenen, taallessen,
spellinglessen, woordenschatlessen en begrijpend & studerend luisteren/lezen, zoals in de jaarplannen is
beschreven.
De leerkrachten geven lessen van goede kwaliteit via het model van EDI waarin elk kind wordt gezien.
Alle ouders worden meegenomen in ontwikkeling en herkennen de veranderingssituatie.
Wat beloven we de leerlingen?
Leerlingen zijn tijdens instructielessen betrokken en gemotiveerd aan het werk m.a.w. leerlingen zitten op het
puntje van hun stoel tijdens instructielessen waarbij de leerkracht 100% aandacht van elke leerling krijgt.
Leerlingen kunnen zelfstandig benoemen wat er dagelijks is geleerd a.d.h.v. uniforme doelenborden in elke
groep.
We bieden interessantere lessen aan en beloven dat elke leerling doelen op eigen niveau haalt met veel
succeservaringen.
Wat zie je ons doen?
‘Echte’ doelen worden geformuleerd en gedeeld met de kinderen en ouders.
Uniform wordt er instructie gegeven via dezelfde stappen.
Alle leerkrachten zijn in staat om de aandacht van alle leerlingen te trekken.
Leerkrachten hebben de methode niet meer nodig als hulpmiddel voor de lessen, wel voor de leerlijn en de
lesdoelen.
Wat willen we nog meer?
Onze ambitie is het schoolgemiddelde voor de vakken lezen, rekenen, taallessen, spellinglessen,
woordenschatlessen en begrijpend & studerend luisteren/lezen, allemaal zijn gestegen naar landelijk gemiddelde
scores eind schooljaar 2022-2023.
Van alle leerlingen laat 80% een stijging zien van de gemiddelde vaardigheidsgroei op het niveau van de vakken
lezen, rekenen, taallessen, spellinglessen, woordenschatlessen en begrijpend & studerend luisteren/lezen.
Wat is hiervoor nodig?
Scholing, borging en afstemming.
Doelenbord in elke groep.
Goede afspraken maken.
Collegiale consultaties.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Scholing middels 4 studiemiddagen met EDItrainer vanuit Expertis (grondlegger van EDI in
Nederland).

X

Jaarlijks opfrissen en evalueren van EDI

2020/2021

2021/2022

2022/2023

X

X

X

17

Invoeren EDI bij rekenlessen en
woordenschatontwikkeling

X

Invoeren van EDI bij (mondelinge)taallessen

X

Invoeren van EDI bij spellinglessen

X

Invoeren van EDI bij begrijpend lezen

X

Analyseren van niveau methodetoetsen (80%
norm gehaald door 80% van de leerlingen)

X

X

X

X

Halfjaarlijks analyseren van toetsing in vergelijking
tot toetsing juni 2019

X

X

X

X

Leerlingpeiling uitzetten om betrokkenheid en
gemotiveerdheid te toetsen

X
Rekenen
Woordenschat
Mondelinge
taalvaardigheid
Spelling

Rekenen
Woordenschat
Mondelinge
taalvaardigheid
Spelling
Begr.lezen

In elke groep hangen doelen voor elke
instructieles

Rekenen
Rekenen
woordenschat Woordenschat
Mondelinge
taalvaardigheid

‘SAMEN IS LEUKER’
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2. Het taalbeleidsplan (2019-2023) wordt uitgevoerd, gestart met woordenschatonderwijs.
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar in de school?
Onze ambities:
Wat beloven we ouders?
We beloven dat we ons best doen om de opbrengsten van woordenschatonderwijs en mondelinge
taalontwikkeling te verhogen.
We zetten de middelen die vrijkomen t.b.v. het projectplan laaggeletterdheid en dyslexie op een zo effectief
mogelijke manier in.
Wat beloven we de kinderen?
Wij beloven de kinderen om aan te sluiten bij hun eigen behoefte op het gebied van woordenschat en
mondelinge taalontwikkeling.
We bieden verschillende activerende/coöperatieve werkvormen aan waarbij taal gaat leven.
Wat zie je ons doen?
We formuleren zelf doelen en durven verwerkingen uit de methode los te laten in samenwerking met EDI.
Woordenschatonderwijs en mondelinge taalontwikkeling is gekoppeld aan P4L en lessen worden toegespitst op
de thema’s binnen P4L.
We geven lessen die eenduidig, structureel, onderzoekend zijn in een uniforme leeromgeving met heldere
afspraken.
Wat is daarvoor nodig?
Taalbeleidsplan centraal stellen tijdens studiemomenten.
Afspraken maken en borgen.
Collegiale consultatie, leren van elkaar.
Tijd om te evalueren en te borgen.
Jaar 1 - Woordenschatonderwijs
In alle groepen wordt woordenschatonderwijs aangeboden a.d.h.v. het Viertaktmodel. Per week worden er
minimaal 9 nieuwe woorden aangeboden. Deze woorden worden bijgehouden in een registratiesysteem, waarin
ook wordt bijgehouden welke woorden iedere leerling beheerst.
Er wordt gewerkt vanuit vooraf opgestelde streefdoelen voor de opbrengsten van ons woordenschatonderwijs
op school en groepsniveau.
Jaar 2 - Mondelinge taalvaardigheid
Leerkrachten hebben handreikingen om structuur in aanbieding en beoordeling te brengen. Bewustwording bij
leerkrachten.
De school werkt met een school-brede doorgaande lijn spreken/luisteren.
Leerlingen worden beoordeeld a.d.h.v. vaststaande eisen aan de presentaties van Projects for Learning?
Er wordt gewerkt vanuit vooraf opgestelde streefdoelen voor de opbrengsten van ons woordenschatonderwijs
op school en groepsniveau.
Jaar 3 - Stellen en spellen
Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat schrijven helpt bij kennisverwerving en samen met leesvaardigheid een
voorspeller van academisch succes is.
Er wordt instructie gegeven a.d.h.v. een schrijfdoel, tekstsoort, en spelling bij stelonderwijs (modellen door de
leerkracht) De kwaliteit van schrijfonderwijs kan verbeteren wanneer leerkrachten hun uitleg over de aanpak van
de schrijfopdracht en het geven van feedback verbeteren.
Er is een uniforme beoordeling en evaluatie van schrijfproducten.
Er wordt gewerkt met peer-response, leerlingen evalueren elkaars teksten.
Stelonderwijs is geïmplementeerd in het zaakvakkenonderwijs (Projects for Learning) maar ook in de overige
vakgebieden.
Er wordt gewerkt van vooraf geformuleerde doelen op schoolniveau.
Er wordt gewerkt met klassikale doelen stellen i.c.m. belonen.
Er zijn vaste afspraken over de beoordeling van spellen in andere vakgebieden.
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Jaar 4 - Technisch en Begrijpend Lezen
Het uitbreiden van de kennis van de leerkrachten : minder dan 75% van de teamleden beschikt over de kennis
van kwaliteitsbepalende kenmerken van effectief leesonderwijs.
Het opstellen van beleid op leerlingen in groep 2 die toe zijn aan leren lezen.
Het optimaliseren van de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.
Het gebruik maken van expliciete instructie waarbij leerlingen zich bewust worden van het gebruik van
strategieën totdat de leerlingen niveau E7 behaald hebben.
Het uitbreiden van een rijke stimulerende leesomgeving.
Bewustwording van het belang van woordenschatkennis en voorkennis activeren binnen het begrijpend lezen.
Bewustwording van het belang van het vloeiend lezen als essentieel instructieaspect binnen het leesonderwijs,
met expressie lezen heeft een positieve invloed op het begrijpend lezen.
Elke aanbieding van een tekst wordt vanuit een vast stramien binnen begrijpend lezen behandeld.
Er wordt gewerkt vanuit vastgestelde doelen op school en groepsniveau.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
X

Woordenschatonderwijs

X

Mondelinge taalvaardigheid

X

Stellen en spellen

X

Technisch en begrijpend lezen
Uitvoering op detailniveau is ons taalbeleidsplan 2019-2023 omschreven, zie bijlage.

‘SAMEN IS LEUKER’
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3. We bieden geïntegreerd zaakvakkenonderwijs aan m.b.v. Projects for learning (P4L)
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar in de school?
Onze ambities:
We beloven ouders?
Kinderen verlaten de basisschool met de benodigde kennis vanuit de kerndoelen met juiste aansluiting op het
voortgezet onderwijs.
Kinderen kunnen zich zelfstandig en in samenwerking met elkaar verdiepen in een thema.
Leerkrachten kunnen de leerlingen op juiste wijze begeleiden gaandeweg het proces.
Alle vakgebieden komen aan de orde (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek, burgerschap)
We betrekken ouders meer bij de projecten
We beloven de leerlingen?
Een veilige en fijne leeromgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt om zich op zijn eigen manier, met inzet van
eigen talenten, in het thema te verdiepen en uit te werken en te presenteren.
Kinderen ervaren eigenaarschap.
Kinderen krijgen begeleiding gedurende het proces.
Er is een uitdagende en boeiende leeromgeving in of buiten de school.
Kinderen kunnen meer doen, meer zintuiglijk ervaren en minder verwerken in boekjes.
Kinderen hebben geleerd info te zoeken in de veranderende tijd.
Wat zie je het team doen?
Het team verdiept zich gezamenlijk in een thema.
Er is een gezamenlijke voorbereiding, planning en (tussen)evaluatie.
We stellen onszelf doelen over wat we willen bereiken binnen het thema.
Het team enthousiasmeert de leerlingen door flitsende start en bijzondere activiteiten.
Wat is daarvoor nodig?
Structurele planning waaraan iedereen zich houdt.
Facilitering van de juiste materialen, methodes en informatie.
Iedereen zet zich voor 100% in.
Per groep vastleggen welke kerndoelen (vakgebieden) er in elk jaar behandeld zijn.
Overleg, sturing en tijd om gezamenlijk voor te bereiden.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?
Begeleiding en training vanuit P4L met voorbereiding van thema’s

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
X

Zelfstandige voorbereiden vanuit de werkgroep P4L
Doelen stellen over het eindresultaat per thema

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Structureel inzetten van ouders bij de projecten
P4L wordt in woord/beeld zichtbaar buiten elke groep, in de school
Kerndoelen behandeld per thema, per leerjaar worden genoteerd
Inzet van talenten van leerlingen

X
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4. Er is een heldere beschrijving van de taken en bevoegdheden van directie-ib-bestuur.
(managementstatuut) en de vertaling van het beleid naar de werkvloer. Er wordt gewerkt met
een kwaliteitskalender binnen de school en het bestuur.
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar?
Onze ambities
Er wordt onderzocht wat de beste passende bestuursvorm is voor Dorpsschool Halle.
Er wordt onderzocht naar een bestuursvorm die voldoet aan code goed bestuur en toekomstbestendig is.
Het managementstatuut is besproken en vastgelegd over de wijze waarop de uitvoerend bestuurders, de
toezichthouders en de directeur taken uitvoeren.
Taken en bevoegdheden IB zijn vastgelegd.
Toezichthouders werken met een vaststaand toezichtkader.
De samenwerking binnen O.C.G. (Onderwijscoöperatie Gelderland) is verder inhoudelijk ontwikkeld.
De organisatie is duurzaam, toekomstbestendig en is zichtbaar een wervelende en lerende organisatie.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Langere termijn

Het bestuursmodel wordt onderzocht door gesprekken aan te gaan met OCGleden/besturen.

X

Het bestuurlijk toetsingskader en intern toezichtskader zijn uitgewerkt.

X

X

Afspraken vastleggen w.b.t. verantwoordelijkheden directeur en bestuur

X

X

Geledingen (team, MR) in de organisatie ‘meenemen’ in de mogelijk
veranderde bestuursvorm en organisatiestructuur.

X

X

Personeelsbeleid dat aansluit bij deze bestuursontwikkelingen. IPB
actualiseren.

X

X

Uitwisseling van kennis met 1-pitters van de O.C.G.

X

X

Externe bestuursvisitatie binnen de scholen O.C.G.

X

Algehele risico-inventarisatie organisatie.

X

Formaliseren van toezichtkader

X

Formaliseren van kwaliteitskalender

X

Formaliseren van bevoegdhedenmatrix

X

Formaliseren van toekomstbestendig bestuur

X
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2.6 WETTELIJKE OPDRACHT
Dorpsschool Halle werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal, Engels, rekenen-wiskunde, oriëntatie
op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
Dorpsschool Halle geeft de kerndoelen vorm door:
Nederlandse taal
 Startblokken (5 taaldomeinen) voor de peuterspeelgroep
 Schatkist taal voor groep 1/2
 Lijn 3 voor groep 3
 Taal in beeld voor groep 4 t/m 8
 Spelling in beeld voor groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen
 Startblokken (5 taaldomeinen) voor de peuterspeelgroep
 Map CPS, schatkist taal voor groep 1/2
 Begrijpend luisteren/lezen Lijn 3 voor groep 3
 Nieuwsbegrip groep 4 t/m 8
 Leeslink groep 4 t/m 8
Studievaardigheden
 Blits studievaardigheden voor groep 7/8
Rekenen-wiskunde
 Startblokken voor de peuterspeelgroep
 Schatkist rekenen, nieuwste versie voor groep 1/2.
 Wereld in getallen, versie 4 voor groep 3 t/m 8 In schooljaar 2019-2020 wordt er een traject gestart waarin er
een oriëntatie plaatsvindt voor de aanschaf van een nieuwe rekenmethode.
 Maatwerk, oude versie. Maatwerk wordt gebruikt voor leerlingen waar we streven naar referentieniveau 1F.
Schrijven
 Startblokken, motorische vaardigheden voor de peuterspeelgroep
 Methode Klinkers voor groep 3 en groep 4
 Pennenstreken voor groep 5 t/m 8
Engels
 Groove.me voor groep 1 t/m 8
Oriëntatie op jezelf en de wereld
 Startblokken voor de peuterspeelgroep
 Projects for learning (P4L) voor groep 1 t/m 8, geïntegreerd zaakvakkenonderwijs (o.a. aardrijkskunde,
geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, burgerschap & oriëntatie op de wereld)
 Burgerschapsonderwijs wordt vormgegeven in een integrale aanpak vanuit Projects for learning, Rots&Waterlessen, het Padtraject, gezonde schoolprincipe, lokale projecten en klassikale leergesprekken. GVO wordt
aangeboden in groep 7/8 waarbij burgerschapsonderwijs geïntegreerd wordt aangeboden.
 Speciale aandacht voor techniek door het volgen van het programma in het technieklokaal door groep 7/8.
Bewegingsonderwijs
 Startblokken voor motorische vaardigheden voor de peuterspeelgroep
 Basislessen bewegingsonderwijs spel- en materiaallessen voor groep 1 t/m 8
 Zwemlessen om de week voor groep 3/4 door gecertificeerde zwemonderwijzers.
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Creatieve vorming
 Startblokken voor de peuterspeelgroep
 Wekelijkse lessen tekenen, handvaardigheid en techniek verbonden aan het geïntegreerd zaakvakkenonderwijs
(P4L).
 Vakleerkracht muziek vanuit Muziekschool Doetinchem geeft wekelijks muzieklessen vanuit de methode 1,2,3Zing voor groep 1 t/m 8.
Sociaal- emotioneel volgsysteem
 Startblokken voor de peuterspeelgroep
 Zien van Parnassys voor groep 1 t/m 8.
Voor alle leerlingen wordt het referentieniveau 1S voor rekenen en 2F voor taal nagestreefd. Voor een aantal leerlingen
van Dorpsschool Halle is dit niveau niet op alle domeinen haalbaar. Op domeinen wordt dan gestreefd naar 1F.
Dorpsschool Halle hanteert hiervoor altijd een helder stappenplan mede opgesteld door het samenwerkingsverband
Doetinchem (SWV Doetinchem). Er wordt een basisondersteuning aangeboden aan elke leerling
(https://www.swvdoetinchem.nl/ondersteuning/basis-ondersteuning). Mocht de basisondersteuning onvoldoende
bieden dan wordt er gewerkt met extra ondersteuning middels een OOP
(https://www.swvdoetinchem.nl/ondersteuning/extra-ondersteuning/het-ontwikkelingsperspectief).

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting van het
onderwijs (wet op het Primair Onderwijs en Wet Passend Onderwijs). In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe Dorpsschool Halle hieraan voldoet.
Duidelijk zal worden op welke manier deze wettelijke eisen verbonden kunnen worden aan de uitwerking van de
strategische doelen. Indien aan de orde, wordt aangegeven welke aandachtspunten de komende jaren een plaats krijgen
in de ontwikkeling van de school.
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO) zijn omschreven:
Artikel 8:
1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen

doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen

van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke
vaardigheden.
3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is

afgestemd op de behoefte van de leerling.
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2.7 ONONDERBROKEN ONTWIKKELING

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan:
‘Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.’

Hoe geeft Dorpsschool Halle vorm aan een ononderbroken ontwikkeling?
Op Dorpsschool Halle wordt gewerkt vanuit een jaarklassensysteem en daarnaast wordt er ook groepsdoorbroken
gewerkt. In de groepen 1 en 2 wordt er vanuit de leerlijnen van Parnassys gewerkt, gekoppeld aan de leerlijnen (vanuit
de SLO-doelen). In de groepen 3 t/m 8 zijn voor de basisvakken de methoden leidend. Voor de WO vakken wordt
schoolbreed gewerkt met Projects for learning.
We werken volgens een vaste zorg- en toets kalender.
Leerkrachten werken met het digitale volgsysteem voor leerlingen.
Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen en leren er op termijn flexibel mee om te gaan.
Bespreken van doelen met kind en ouders.
Leerkrachten werken met een groepsplan/individueel begeleidingsplan/OPP vanuit trendanalyses opgesteld.
Leerkrachten hebben kennis van de verschillende onderwijs-begeleidingsbehoeften en handelen hier ook naar.
Overgangsprotocol groep 2/3.
De school kan een beroep doen op een onderwijsconsulent van het SWV Doetinchem.
Leerlingen werken met aansluitende methoden en materialen.
Veilige schoolomgeving (Rots en water & sociaal emotioneel volgsysteem Zien in Parnassys )

Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Scholing leerlijnen/referentieniveaus gekoppeld aan P4L, EDI en
woordenschatonderwijs.

X

Verdere invoering en implementatie van het werken met analyseren via
trendanalyse

X

Smart(ie) doelen leren stellen vanuit trendanalyse en plan van aanpak

X

Langere termijn
X

Voor het verkrijgen van een goed inzicht hoe de cognitieve ontwikkeling van de leerling loopt, maken we gebruik van het
Cito leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we in de groepen 1 en 2 gebruik van de
kleuterleerlijnen in Parnassys (in combinatie met Zien in Parnassys en bij de groepen 3 t/m 8 Zien in Parnassys).
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Schematisch overzicht van de af te nemen toetsen
Toetskalender 2019-2020

Sociaal emotioneel volgsysteem ‘Zien’ in Parnassys - Groep 1 t/m 8

maand
Oktober

Toets
Leerkracht vult graadmeter ‘betrokkenheid’ en ‘welbevinden’ in.
Afname vragenlijst leerlingen
Leerkracht vult observatielijst van de groep in.

groep
1
2-8

April

2-4

Afname vragenlijst leerlingen

5-8

Leerlingen vullen twee digitale vragenlijsten in.
1. Leer- en leefklimaat en pesten (sociale veiligheid)
2. Sociale vaardigheden

1-8

Sociogram invullen

1-4

Leerkracht vult graadmeter ‘betrokkenheid’ en ‘welbevinden’ in.
Leerkracht vult observatielijst in van opvallende leerlingen en leerlingen met
handelingsplan.
Leerkracht vult observatielijst in van opvallende leerlingen en leerlingen met
handelingsplan
Leerlingen vullen twee digitale vragenlijsten in.
1. Leer- en leefklimaat en pesten (sociale veiligheid)
2. Sociale vaardigheden
Sociogram invullen

5-8

1-8

Groep 1/2
2019-2020
maand
September

Cito LOVS groep 1/2
groep
1
2

toets
Start werken met leerlijnen (taal, rekenen, spel en motoriek) in Parnassys.
kansen/belemmeringen invullen in Parnassys
Vervolg werken met leerlijnen (taal, rekenen, spel en motoriek) in
Parnassys.
WIG screening M2

November

2

Januari

2

Fonemisch bewustzijn screening M2

Mei/juni

1

WIG screening E1

2

WIG screening E2 (alleen zwakke lln)

1

Fonemisch bewustzijn toets E1 (16 punten)
Fonemisch bewustzijn screening en toets E2 (24 punten)

Juni

2
1/2

Invullen beslissingsformulieren Herfstleerlingen volgens herfstprotocol.
Plaatsingsgesprekken met ouders.
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Toetskalender CITO LOVS Groep 3
2019/2020
maand
Toets
Okt/nov. Herfstsignalering Lijn 3 na thema 3
Januari

LOVS Leestechniek M3
Spelling 3.0 M3 taak 1 en taak 2
( Na thema 6 LIJN 3)
Woordenschat 3.0 M3, deel A en B
Rekenen/wiskunde 3.0 M3, deel 1 en 2

Februari

* DMT 2017 Kaart 1 en 2
(Na thema 6 Lijn 3) ( doublure + goede lezers kaart 1,2 en 3)
Wintersignalering Lijn 3 na thema 6

Mrt/april

Lentesignalering Lijn 3 na thema 8

Juni

LOVS Leestechniek E3
Spelling 3.0 E3 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 E3, deel C en D
Rekenen/wiskunde 3.0 E3, deel 1 en 2
Begrijpend lezen 3.0 E3 start, vervolg 1 of vervolg 2
* DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3

Juni

Eindsignalering Lijn 3 na thema 12

*De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets.
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Toetskalender CITO LOVS Groep 4 - 2019/2020
Januari

Spelling 3.0 M4 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 M4, deel A en B
Rekenen/wiskunde 3.0 M4, deel 1 en 2
* DMT Kaart 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 M4 taak 1 en taak 2

Juni

Spelling 3.0 E4 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 E4, deel C en D
Rekenen/wiskunde 3.0 E4, deel 1 en 2
*DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 E4 taak 1 en taak 2

* De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets.

Toetskalender CITO LOVS Groep 5 - 2019/2020
Januari

Spelling 3.0 M5 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 M5, deel A en B
Rekenen/wiskunde 3.0 M5, deel 1 en 2
* DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 M5 taak 1 en taak 2

April/mei

LOVS Studievaardigheden E5

Juni

* DMT 2017 Kaart 3 kaart 1, 2 en 3
Spelling 3.0 E5 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 E4, deel C en D
Rekenen/wiskunde 3.0 E5, deel 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 E5 taak 1 en taak 2

* De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets.
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Toetskalender CITO LOVS Groep 6 - 2019/2020
Januari

Spelling 3.0 M6 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 M6, deel A en B
* * DMT 2017 kaart 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 M6
Rekenen/wiskunde 3.0 M6
Cito volgsysteem Taalverzorging M6 taak 1,2 en 3

Mei/juni

LOVS Studievaardigheden E6

Juni

Spelling 3.0 E6 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 E6, deel C en D
Rekenen/wiskunde 3.0 E6
* DMT 2017 Kaart 1,2 en 3

*De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets

Toetskalender CITO LOVS Groep 7 - 2019/2020
Januari

Spelling 3.0 M7 taak 1 en taak 2
Woordenschat 3.0 M7, deel A en B
* DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3
Begrijpend Lezen 3.0 M7
Rekenen/wiskunde 3.0 M7
Cito volgsysteem Taalverzorging M7 taak 1,2 en 3

April/mei

Entreetoets groep 7

Mei/juni

LOVS Studievaardigheden groep E7

Juni

Woordenschat 3.0 E7, deel C en D

* DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3
*De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets.
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Toetskalender CITO LOVS Groep 8 - 2019/2020
November

Aanmelding Passend Onderwijs(LWOO) bij ouders testprocedure PRO

Januari

Spelling 3.0 M8 taak 1 en taak 2
LOVS WW-spelling M8 start, vervolg 1 of vervolg 2
Begrijpend Lezen 3.0 M8
Woordenschat 3.0 M8, deel A en B
* DMT 2017 Kaart 1, 2 en 3
Rekenen/wiskunde 3.0 M8
Cito volgsysteem Taalverzorging M8 taak 1,2, 3 en 4

April

CITO – Eindtoets

*De groepsleerkracht verzorgt de afname van de DMT-toets.

Analyseren van toetsen en bieden van passend onderwijs
Dorpsschool Halle wil voor elke leerling een zo goed mogelijk passende plek en ontwikkeling aanbieden. Er wordt op
zowel school-, groeps-, subgroepniveau en individueel niveau gekeken wat een kind nodig heeft om zich optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen.
De volgende protocollen in de bijlagen van dit schoolontwikkelingsplan geven de zorgstructuur en het invulling van
passend onderwijs weer:
Schoolondersteuningsprofiel
Plan voortgang maken trendanalyses
Schoolondersteuningsplan
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2.8 BREDE ONTWIKKELING
Artikel 8 lid 2 van de WPO geeft aan:
‘Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het
ontwikkelen van creativiteit op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling).’

Hoe geeft Dorpsschool Halle vorm aan een brede ontwikkeling?
Op Dorpsschool Halle wordt gewerkt aan de leerstofgebieden die op grond van de wet onderwezen moeten worden en
die er zorg voor dragen dat de verschillende terreinen van de ontwikkeling aan de orde komen. Zie daarvoor het
overzicht ‘leerstofgebieden met daaraan verbonden methoden en materialen’. Er wordt gebruik gemaakt van
methodieken die ‘up to date’ zijn.
Naast de genoemde methoden wil Dorpsschool Halle gaan werken vanuit een cultuurbeleidsplan. In een cyclus van vier
jaar komen verschillende aspecten aan de orde (cultureel erfgoed, dans/muziek en beeldende kunst).

Naast de genoemde methode bij bewegingsonderwijs worden de mogelijkheden ingezet om te gaan werken met een
vakleerkracht gym, vanuit sector Zorg & Leren van de gemeente Bronckhorst, om motorische vaardigheden beter in
beeld te krijgen. Dit in samenwerking met de fysiotherapie, verenigingen en belanghebbende externen.

In schooljaar 2019-2020 wordt bekeken of de huidige schooltijden passen bij de leerling- en ouderpopulatie.

In samenwerking met sector Zorg & Leren van de gemeente Bronckhorst, zal er onderzocht worden of een naschools
aanbod tot de mogelijkheden behoort. In eerste instantie wordt er ingezet op sport, muziek, creamiddagen en typeles.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Inventarisatie schooltijden bij team, ouders, leerlingen, externe
belanghebbenden.

X

Cultuurbeleidsplan opzetten en vullen met activiteiten vanuit de regio

X

Inzetten van cyclus vanuit cultuurbeleidsplan

Langere termijn

X

Onderzoek naar mogelijkheden naschools aanbod

X

Naschools aanbod verder ontwikkelen op breed gebied; sport, muziek,
creamiddagen, typeles.
Onderzoek naar mogelijkheden voor vakleerkrachten gym tijdens en na de
schooltijden.
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2.9 MULTICULTURE SAMENLEVING
Artikel 8 lid 3 van de WPO geeft aan:
‘Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
c.

is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt
besteed aan het bestrijden van achterstanden en in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.’

Hoe geeft Dorpsschool Halle vorm aan onderwijs in een multiculturele samenleving?
Dorpsschool Halle vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers
worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. Mede vanuit onze algemeen bijzonder
neutrale identiteit zijn we nieuwsgierig naar de ander, gericht op ontmoeting en staat ons motto ‘samen is leuker’
voorop bij de keus van (leer)activiteiten. We leggen een nadruk op je open stellen voor anderen, leren van elkaar,
betrokken zijn met elkaar en samen zijn, samen spelen en samen leren.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich open stellen voor de gemeenschap waarin ze leven en in die gemeenschap
een positieve rol nemen. De school is daarbij een belangrijke plaats waar leerlingen leer- en leefvaardigheden
meekrijgen, waardoor zij zich later als volwassenen kunnen redden en een meerwaarde kunnen bieden voor de
gemeenschap.
We gebruiken de lesmethodieken ‘Rots & Water’, traject ‘Pad’ en volgsysteem Zien in Parnassys waarin deze
kerndoelen behandeld worden. Door de inzet van deze methoden werken we planmatig aan actief burgerschap. We
bevorderen bij onze leerlingen de kennis van andere culturen. Tevens bevorderen wij op deze manier bij onze
leerlingen houding, vaardigheid, kennis en inzicht m.b.t. eigen identiteit, de identiteit van anderen en de wijze waarop
onze leerlingen onderdeel uitmaken van onze democratische samenleving.
In de groepen 5 t/m 8 komt bovenstaande ook aan de orde vanuit het aanbod bij “Nieuwsbegrip” en ‘Leeslink’, het
weekjournaal en de thema’s van de geïntegreerde zaakvakkenmethode P4L. Dorpsschool Halle wil, naast de ‘Chirstelijke
feesten’, ook meer aandacht gaan besteden aan overige ‘Wereldse feesten’ gezien vanuit andere culturen en
geloofsovertuigingen.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Onderzoeken welke sociaal emotionele aanpak het meest past bij
Dorpsschool Halle.
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Langere termijn
X
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Vanuit de huidige identiteit van Dorpsschool Halle meer en gerichter
onderwijzen over andere culturen, geloofsovertuigingen.
Alle medewerkers scholen tot trainer van ‘Rots & Water’.

X

X
X

Herijken van de uitgangspunten van Rots & Water op Dorpsschool Halle.
Educatief partnerschap (peuterspeelgroep Nijntje, verenigingsleven, cluster
zorg en leren van de gemeente Bronckhorst) continueren en eventueel
uitbreiden.

X

X

Oriënteren op andere deelgebieden gezonde school.

X

Diverse projecten i.c.m. P4L vanuit burgerschap schoolbreed aanbieden.

X
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2.10 KINDEREN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
Artikel 8 lid 4 van de WPO geeft aan:
‘Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele
begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
En verder: de scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen
die extra ondersteuning behoeven.’

Hoe verzorgt Dorpsschool Halle onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning behoeven?
In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden en ambities
hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek,
dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen
voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband
Doetinchem in onze regio. Wij benutten eerst onze eigen mogelijkheden voordat we expertise van buitenaf inroepen.
In de beleidsplannen voor de verschillende cognitieve vakken/sociaal-emotionele ontwikkeling staat specifiek
beschreven welke extra ondersteuning we specifiek bieden en hoe we dit vorm geven.
Er is een leerkracht geschoold als taalcoördinator.
Er is een programma in ontwikkeling voor leerlingen met meer- en/of hoogbegaafdheid vanuit het SWV
Doetinchem
Er is beleid a.d.h.v. aangepaste programma’s voor leerlingen met een beneden gemiddelde intelligentie.
Werken we volgens het protocol: Leesproblemen en dyslexie.

Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Langere termijn

Extra ondersteuningsbehoeften: zie passend onderwijs.

X

X

Voortgangsregistratie: zie artikel 8.1: ononderbroken ontwikkeling.

X

X

Het onderwijsaanbod voor (meer) hoogbegaafden inrichten binnen
Dorpsschool Halle i.s.m. SWV Doetinchem.

X

Onderzoeken wat het standaard aanbod leesproblemen en dyslexie moet zijn,
passend bij de leerlingpopulatie.

X

Invoeren, implementeren en borgen van protocol leesproblemen en dyslexie
waarbij hulpmiddelen bekend zijn en ingezet kunnen worden.

X
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2.11 KERNDOELEN EN REFERENTIENIVEAUS

Artikel 9 lid 5 van de WPO geeft aan:
‘Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene
maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.’
En in artikel 9 lid 6:
‘ Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van
het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.’
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de
onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de
voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren.

Hoe verzorgt Dorpsschool Halle het onderwijs volgens de kerndoelen en referentieniveaus?
Op Dorpsschool Halle wordt de leerstof aangeboden middels het gebruik van leermiddelen of werkwijzen die voldoen
aan de wettelijke eisen. Daarnaast voldoet ook de leertijd die gereserveerd wordt voor de verschillende vakken.
Sinds 01 augustus 2010 is de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ in werking getreden.
Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:
Rekenen
Niveau 1F: fundamenteel niveau
Niveau 1S: hoger streefniveau
Taal/begrijpend lezen
Niveau 1 F: fundamenteel niveau
Niveau 2 F: overeenkomstig met 1S niveau bij rekenen.
Met betrekking tot ons onderwijs houdt dat het volgende in
De referentieniveaus zijn een hulpmiddel om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen en om
duidelijke onderwijsdoelen te stellen.
De referentieniveaus zijn een instrument om opbrengstgericht te werken.
We streven ernaar dat 80% van de leerlingen 1F niveau behaalt en 15% van de leerlingen 1S niveau. Rond de
5% functioneert onder 1F-niveau.
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Voor kinderen die het beheersingsniveau 1F niet kunnen halen wordt ‘Passende Perspectieven’ ingezet om het
onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij ontwikkeling van de leerling.
Mogelijkheid om de aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.
De kerndoelen beschrijven vooral de inhoud van het onderwijsaanbod.
Referentieniveaus geven het beheersingsniveau aan.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Langere termijn

Procedure helder beschrijven wanneer bij leerlingen het onderwijsaanbod
wordt aangepast naar de mogelijkheden van het kind.

X

In samenwerking met scholen/besturen van het SWV wordt op hoofdlijnen
meer- en hoogbegaafdheid ingericht om daarna een aanbod te concretiseren
per vakgebied per individuele school.

X

Omzetten van de tussen- en einddoelen van SLO (rekenen, taal, etc.) naar het
werken met de doelen vanuit www.curriculum.nu.

X GO!

X

Analyseren van CITO LOVS-toetsen en methodetoetsen waarbij vanuit
trendanalyses wordt geanalyseerd. Er wordt bekeken wat er heeft gewerkt. Er
worden doelen gesteld voor de school, de groep, groepjes leerlingen en
individuele leerlingen. Plan van aanpak wordt beschreven vanuit de analyses.
Van alle leerlingen laat 80% een stijging zien van de gemiddelde
vaardigheidsgroei op het niveau van de vakken lezen, rekenen, taallessen,
spellinglessen, woordenschatlessen en begrijpend & studerend
luisteren/lezen

X

X

X

--

--

--

--

--

Nog nader in te vullen in overleg met IB

--

--
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2.12 OVERZICHT LEERSTOFGEBIEDEN, METHODEN EN MATERIALEN

Vakgebied

Methoden/materialen

Veranderingen komende
schoolplanperiode 20192023:

Nederlandse taal

Startblokken (5 taaldomeinen) voor
de peuterspeelgroep

Ontwikkeling en ambities
zijn uitgebreider terug te
vinden in het
taalbeleidsplan 2019-2023
(zie bijlage), strategisch
doel nr. 2.

Schatkist taal voor groep 1/2
Lijn 3 voor groep 3
Taal in beeld voor groep 4 t/m 8
Spelling in beeld voor groep 4 t/m 8
Spelling

Taal in beeld voor groep 4 t/m 8

We streven ernaar dat de leerlingen zich het
volgende eigen maken:

Spelling in beeld voor groep 4 t/m 8

Ontwikkeling en ambities
zijn uitgebreider terug te
vinden in het
taalbeleidsplan 2019-2023
(zie bijlage) , strategisch
doel nr. 2.

de regels van het spellen van werkwoorden.
de regels van het spellen van andere woorden
dan werkwoorden.
de regels voor het gebruik van leestekens.

Lezen
W.b.t. het aanvankelijk leesonderwijs verwijzen we
naar het vakgebied Nederlandse Taal.
Bij het voortgezet leesonderwijs in de groepen 4
t/m 8 streven we ernaar dat de leerlingen kennis,
vaardigheden en een houding ontwikkelen
waardoor ze in staat zijn verschillende soorten
teksten met begrip en waardering te kunnen lezen.

Hierbij onderscheiden we 5 aspecten:
technisch lezen
begrijpend lezen
het verwerven van informatie
leesbevordering
vrij lezen

2019-2020: uitwerken
visualiseren van
spellingregels in elke groep

Startblokken (5 taaldomeinen) voor
de peuterspeelgroep

2019-2020: start met ‘close
reading’ met begeleiding
vanuit taalcoördinator.

Groepen 1 en 2 schatkist taal,
voorlezen boeken/interactief
voorlezen/map fonemisch
bewustzijn CPS.

2019-2020: afspraken en
beleid op technisch
leesgebied.

Groep 3, voorlezen boeken en
lezen van boeken die aansluiten bij
“Lijn 3”.
Begrijpend luisteren/lezen Lijn 3
voor groep 3
Groepen 4 t/m 8 maken gebruik
van de technisch leesmethodieken
tutorlezen, niveaulezen, voorlezen
jongere groepen.
Groepen 4 t/m 8 maken gebruik
van de begrijpend leesmethode
“Nieuwsbegrip & Leeslink”.
Groepen 7 en 8 maken gebruik van
de methode studievaardigheden
“Blits”.
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2020-2021:
Voortgezet technisch lezen:
Onderzoek naar nieuwe
methode “Voortgezet
technisch lezen”.
2021-2022: invoering
nieuwe methode voor
“Voortgezet technisch
lezen”.

Schrijven
Ons uitgangspunt is ‘back to basic’, eerst goed
en leesbaar leren schrijven en daarna
overstappen naar digitale hulpmiddelen met
het verwerken van didactische doelen op
andere vakgebieden.

Startblokken, motorische
vaardigheden voor de
peuterspeelgroep

2020-2021 Herijken van
gemaakte afspraken,
vastleggen en borgen.

Engelse Taal
Dorpsschool Halle wil Engels aanbieden in groep 1
t/m 8.

Digitale methode “Groove.me” voor 2020-2021: Herijken Engels
groepen 1 t/m 8.
in de basisschool groep 1
t/m 8.

Groepen 3 en 4: methode
“Klinkers”.
Groepen 5 t/m 8: methode
“Pennenstreken”.

2020-2021: Afspraken
maken, vastleggen en
borgen.
Startblokken voor de
peuterspeelgroep

2019-2020: Informeren
team m.b.t. nieuwe
ontwikkelingen op
Schatkist rekenen, nieuwste versie
rekengebied. Oriëntatie en
voor groep 1/2.
keuze nieuwe methode
Rekenen geïnitieerd door
Methode “Wereld in getallen, versie
rekencoördinator.
4” voor groepen 3 t/m 8.

Rekenen/Wiskunde

2020-2021: Invoering
Maatwerk, oude versie. Maatwerk
wordt gebruikt voor leerlingen waar nieuwe methode Rekenen
we streven naar referentieniveau
1F.
Startblokken voor de
2019-2023: Zie strategisch
peuterspeelgroep
doel nr. 3.

‘Projects for learning’ (P4L) geïntegreerde
zaakvakkenmethode voor aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur & techniek en burgerschap.
Topografie in groep 6 t/m 8 wordt apart
aangeboden, zoveel mogelijk aansluitend bij de
thema’s van Projects for learning.
We streven ernaar dat de leerlingen met een
didactisch basis vanuit de kerndoelen van
school gaan.
De methode zet leerlingen aan om zelf na te
denken, te ervaren en te ontdekken. Elke les
biedt een nieuwe uitdaging.
Techniek is geen vak apart, maar geïntegreerd
in de geïntegreerde zaakvakkenmethode
Projects for learning.

Projects for learning (P4L) voor
groep 1 t/m 8, geïntegreerd
zaakvakkenonderwijs (o.a.
aardrijkskunde, geschiedenis,
natuuronderwijs, techniek,
burgerschap & oriëntatie op de
wereld)
Burgerschapsonderwijs wordt
vormgegeven in een integrale
aanpak vanuit Projects for learning,
Rots & Water-lessen, het
Padtraject, gezonde schoolprincipe,
lokale projecten en klassikale
leergesprekken. GVO wordt
aangeboden in groep 7/8 waarbij
burgerschapsonderwijs
geïntegreerd wordt aangeboden.
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2019-2023: P4L koppelen
aan woordenschatonderwijs, zie strategisch
doel nr. 2 en nr. 3.
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Speciale aandacht voor techniek
door het volgen van het programma
in het technieklokaal door groep
7/8.
Technieklessen gekoppeld aan
creatieve vakken/middagen.

ICT
Aanbod mediawijsheid in groep 1 t/m 8.

Sociale redzaamheid

Aanbod vanuit projecten vanuit
lessencyclus Mediawijsheid,
regionale bibliotheek en
ondersteuning gemeente
Bronckhorst sector zorg en leren.
Startblokken voor de
peuterspeelgroep
Kleuterleerlijnen in Parnasyss
Zien van Parnassys voor groep 1 t/m
8.

Rots & Water-lessen.

Onderzoek naar welke
methode of methodiek
passend is bij Dorpsschool
Halle.

De samenwerking met de
peuterspeelgroep
intensiveren.

Lessen jeugdverkeerskrant VVN,
digitale verwerking met examen
theorie en praktijk.

Bewegingsonderwijs

Startblokken voor motorische
vaardigheden voor de
peuterspeelgroep
Basislessen bewegingsonderwijs
spel- en materiaallessen voor groep
1 t/m 8
Zwemlessen om de week voor
groep 3/4 door gecertificeerde
zwemonderwijzers.
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2019-2020: onderzoek naar
mogelijkheid inkoop
gesubsidieerde gymlessen
vanuit gemeente
Bronckhorst.
2019-2020: onderzoek naar
mogelijkheden en financiën
‘natte gymles’ voor groep 5
t/m 8.

Cultuureducatie
Het inzetten van kunsten en het cultureel erfgoed
als doel of middel om leerlingen actief en receptief
met cultuur in aanraking te brengen.
Tot de kunsten rekenen we alle uitingen op het
gebied van literatuur, beeldende kunst, muziek,
dans, drama en media-educatie.

Voor tekenen en handvaardigheid
wordt de methode “moet je doen”
als bronnenboek gebruikt.

A.h.v. P4L worden culturele
activiteiten verbonden aan de
lopende thema’s.

Voor muziek, AMV lessen en dans
maken we gebruik van 1-2-3-Zing
waar inspiratielessen, om de week,
in elke groep wordt gegeven door
een vakleerkracht muziek. De
vervolgles wordt begeleid door de
groepsleerkracht.

2019-2020: er is een
cultuurcoördinator
aangesteld. Streven is om
een vastgesteld jaarlijks
aanbod te creëren voor
groep 1 t/m 8 in relatie met
de thema’s binnen P4L.

2020-2021: expressieve
vakken verbinden aan het
thematisch werken a.d.h.v.
thema’s binnen P4L.

Kinderboekenweek.

In de groepen 3 t/m 8 is er een
creamiddag; aspecten die aan de
orde komen zijn: tekenen,
handvaardigheid, dans, drama,
techniek.

Volgens de wettelijke verplichtingen voldoet Dorpsschool Halle aan de basiskwaliteit. Als school hebben wij ons de
afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van het pedagogisch-didactisch klimaat, schoolklimaat en pedagogischdidactisch handelen en sociale veiligheid.
Ambities zoals omschreven bij pedagogisch-didactisch klimaat, schoolklimaat en pedagogisch-didactisch handelen van de
leerkrachten liggen vooral op het gebied van:
Pedagogisch-didactisch klimaat.
Eigenaarschap van de leerling.
Verantwoordelijkheid.
Schoolafspraken m.b.t. het pedagogisch-didactisch klimaat zijn vastgelegd.
Onze ambities zijn blijvend gericht op een sterk pedagogisch klimaat en sterk pedagogisch-didactisch handelen van de
leerkracht.
De school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat, zie het document “Sociaal Veiligheidsplan” met beschrijving van de
werkwijze op onze school en de volgende bijlagen:
Pestprotocol
Mediaprotocol voor ouders en leerlingen
Pleinprotocol
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In de bijlage zit het overzicht urenuitbreiding toegevoegd vanaf schooljaar 2019-2020. Leerlingen van
Dorpsschool Halle gaan vanaf schooljaar 2019-2020 7836,75 uren naar school in hun schoolloopbaan. Deze
uren zijn over de leerjaren verdeeld:
Wettelijke eisen
Gemiddeld per jaar groep 1 t/m 4 = 880 uur
Gemiddeld per jaar groep 5 t/m 8 = 940 uur
Daarnaast moet nog 240 uur ingevuld worden
Totaal aantal uren
= 7520 uur
Dorpsschool Halle
Groep 1 t/m 4 gaan per jaar
Groep 5 t/m 8 gaan per jaar
Totaal per jaar

3701,75 uur naar school
4135,00 uur naar school
7836,75 uur naar school (7520 uur is de minimum norm)

7836,75 – 7520 uur = 316,75 uur te verdelen over 8 jaar = ruim 39,5 uur (39,59375 uur) over per schooljaar.
Deze uren kunnen ingezet worden om de mogelijk veranderende schooltijden op korte termijn te kunnen invoeren.

Doel pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar?
Nog te bespreken met team, MR, bestuur.

Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020
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Langere termijn

Doel pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar?
Over 4 jaar
verdere professionalisering m.b.t. leerlingen met een laag en hoog leerrendement.
individuele professionalisering leerkrachten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen.
inzet didactische modellen.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Langere termijn

Uitwerken leerlijnen gericht op 1F, 2F (1S) en hoger (meer/hoogbegaafdheid).

X

Inzet collegiale consultaties individuele trajecten m.b.t. pedagogisch en/of
didactisch handelen.

X

Inzet EDI bij instructie.

X

X

Inzet zichtbaar leren

X

Scholing door taalcoördinator m.b.t. Close Reading.

X

X

Doel (sociale) veiligheid.
Wat zijn de kritische succesfactoren, wanneer zijn we tevreden? Wat zien we over 4 jaar?
Over 4 jaar
is het reeds ontwikkelde beleid m.b.t. (sociale) tot veiligheid blijvend geborgd in de organisatie.
is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen vergroot.
is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders vergroot.
maken externe partners binnen onze school deelgenoot uit van ons sociaal veiligheidsbeleid.
Welke acties voeren we uit, op welke termijn?

2019/2020

Langere termijn

Leerlingen worden via leerlingenraad actief betrokken.

X

In klassenoverleg veiligheidsbeleid bespreken.

X

Door panelgesprekken met ouders is de betrokkenheid vergroot.

X

Wordt Informatie m.b.t. veiligheidsbeleid gedeeld met BSO, naschools
aanbod en samenwerkende externen.
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3. MISSIE EN VISIE EN CONSEQUENTIES VOOR DE MEERJARENPLANNING
Vanuit de analyse intern en extern zijn niet alleen de strategische doelen bepaald. Ook is er kritisch gekeken naar de
betekenis voor de missie en visie van Dorpsschool Halle/.
Onze missie is:
’De vereniging bestaat uit Dorpsschool Halle die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van autonome en
initiatiefrijke kinderen.’
Onze missie komt tot uiting in ons motto:

‘Samen is leuker’

Samen enthousiast willen leren
Enthousiasme is het fundament voor de ontwikkeling van kind en leerkracht. We willen met plezier en passie les geven en
kinderen volgens de waarden en normen die we nastreven laten ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden, die
respectvol met elkaar omgaan. Een kind moet elke dag met plezier naar school gaan.
Samen uniek
Interesse hebben voor het kind door te kijken naar elk kind als een individu en tijd te nemen om naar een kind te luisteren
zodat het zich gewaardeerd en gehoord voelt. Interesse tonen in collegae, ouders en onderwijs, interesse voor de waarde
van onderwijs opwekken bij een kind en een onderzoekende houding bevorderen.
Hierdoor de zelfstandigheid, weerbaarheid en onafhankelijkheid van elk kind ontwikkelen.
Samen je mogelijkheden onderzoeken en ontplooien
Elk mens is uniek en heeft het recht zijn individuele talenten zoveel mogelijk te ontplooien en een eigen identiteit te
ontwikkelen in een ononderbroken leerlijn, dit is een voortdurend proces. Vanuit deze gedachte streeft Dorpsschool Halle
ernaar de kinderen optimaal voor te bereiden op het zelfstandig functioneren in de samenleving.

Wat is leidend voor het team van Dorpsschool Halle?
We zijn een gezonde éénpitter
De sfeer is gemoedelijk, knus
We hebben een open karakter
We hebben veel ruimte om de school, het plein en de voetbalvelden
De uitstraling van de school middels de raamschilderingen.
Saamhorigheid
Korte lijnen
Kijken naar de ontwikkeling van elk individueel kind als geheel, niet alleen cognitief
We willen een gelukkige, eerlijke en open relatie met deelnemers in de samenleving
Ouderhulp en ouderbetrokkenheid
We willen een werkgemeenschap zijn waarin we samen met ouders, team, leerlingen werken aan de beste voorbereiding
voor zelfstandig deel te kunnen nemen aan de wereld.

Wij blinken uit in….
We bieden een veilige basis voor iedereen
We geven individuele begeleiding met de juiste genodigde materialen
Aandacht voor elke leerling
Leerlingen kunnen hun eigen richting kiezen, wat past bij joú
We spelen groepsdoorbroken SAMEN
We hebben hart voor de school
Een goede band met ouders bouwen en onderhouden
We werken samen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
Vertrouwen, respect en met plezier naar school
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Wat kunnen we goed…..
Samenwerken met elkaar en stakeholders om het beste voor leerlingen te ontwikkelen
Zelfstandigheid bij elke medewerker
ICT mogelijkheden benutten
Gestructureerde omgeving aanbieden
Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen
Zelfstandigheid bevorderen
Enthousiast veranderingen oppakken
Als gezonde school naar voren treden
Een fijne en prettige sfeer en open cultuur

Dorpsschool Halle wil……
‘Samen met ouders werken in een prettige
werk-, leer-, speelomgeving,
waarin het kind zichzelf en samen met (mede)leerlingen op
zijn eigen niveau en op eigen tempo, kan ontwikkelen.’
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Ons onderwijs …
Vanuit onze visie willen we dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Daarom richten wij ons op het stellen
van heldere doelen wat ons goede onderwijsresultaten oplevert. Tevens richten wij ons op de persoonlijke
ontwikkeling van de leerlingen.
Ons onderwijs is mede gericht op de maatschappij en actualiteiten. Externen leveren een bijdrage aan ons
onderwijs.
Naast de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling hechten we ook veel waarde aan een positief schoolklimaat.
Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeftes van de individuele leerlingen. Hiervoor worden leerlingen
opbrengst- en handelingsgericht gevolgd en begeleid. Op deze manier willen we samen met de leerlingen en de
ouders het beste in de leerlingen naar boven halen, de leerlingen hun talenten laten gebruiken en verder
ontwikkelen.
Onze onderwijsmaterialen/methodes
Onze onderwijsmaterialen en methoden zijn up to date en uitdagend. Ze sluiten goed aan bij de interesses en
het niveau van de leerlingen. Er wordt schoolbreed op uniforme wijze mee gewerkt.
Er is een adequate wijze van toetsen waarmee we onze leerlingen en onze opbrengsten goed volgen en
bijsturen. Dit wordt geborgd door de IB-er en de directie. We hebben voor leerlingen en leerkrachten goede
bronnen in de orthotheek/mediatheek/via ICT.

Onze leerlingen
Onze leerlingen kunnen zichzelf zijn, ze voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Ze zijn leergierig,
onderzoekend en respectvol naar de ander.
Ze denken mee over het onderwijs en hun eigen leerproces. Via de waarden vrijheid/ verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking en effectiviteit leren we de leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces. Deze
ontwikkeling willen we borgen. Op deze wijze dragen de leerlingen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces. Door veel te reflecteren leren kinderen hun eigen handelen aan te passen aan een positieve
ontwikkeling.
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Onze medewerkers …
Als gepassioneerde leerkrachten is het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten
vanzelfsprekend. We blijven ons voortdurend ontwikkelen zonder de doelmatigheid van het onderwijs en de inbreng
van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen
Samen zijn we verantwoordelijk voor ons onderwijs en alle leerlingen. We hebben een positieve open, eerlijke en
onderzoekende houding; onderwijs is het onderwerp van gesprek. Leren van en met elkaar maakt een structureel
onderdeel uit van onze school.
De basis van al ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de sociale en emotionele
veiligheid voor de leerling, ouders en de collega gewaarborgd wordt. In de dagelijkse activiteiten is het ontwikkelen
van waardenbesef en beoordelingsvermogen de rode draad. Leerlingen, ouders en leerkrachten respecteren elkaar.
Deskundigen en/of specialisten hebben een structurele plek binnen onze school.
Om hun professionaliteit adequaat te houden voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor- en dragen zorg voor
hun eigen ontwikkeling.
Onze schoolleiding …
De schoolleiding geeft leiding, bewaakt de resultaten en de koers van de school via een effectieve structuur. Ze heeft
adequate PDSA werkwijzen, werkt planmatig en evalueert. Hiervoor wordt met een doelgerichte overlegstructuur
gewerkt.
Door de verantwoordelijkheden op de juiste plek te leggen draagt zij zorg voor een motiverende en stimulerende
cultuur.
De schoolleiding geeft het goede voorbeeld, betrekt leerkrachten, leerlingen en ouders en weet wat er in de school
speelt. Zij voert hierbij een open en transparante communicatie. Waar mogelijk neemt de schoolleiding ballast en
werkdruk weg van collega’s die daardoor beter presteren.
Onze organisatie …
Ouders en leerlingen en belanghebbenden/externen zijn bij de school en haar ontwikkeling betrokken.
Wij staan midden in de maatschappij en we gaan actief de verbinding aan met partners in de wijk, het dorp, de
gemeente en de regio. Op bestuursniveau zoeken we regionaal verbinding met het éénpitters netwerk , het
Samenwerkingsverband Doetinchem, het Personeelscluster Oost Nederland, gemeenten en de PO-raad.
Dorpsschool Halle staat bekend als fijne en goede school met kansen voor iedereen.
Het bestuur communiceert actief waarbij transparantie, helderheid en betrokkenheid zichtbaar en merkbaar is
op de werkvloer. Vanuit een vastgestelde kwaliteitskalender houdt het bestuur zicht op alle
ontwikkelingsgebieden en beleidsterreinen.
Samen zorgen we ervoor dat we trots zijn en blijven op Dorpsschool Halle.

Het geheel van de omschreven missie en visie maken het voor Dorpsschool Halle mogelijk om, vanuit een gedeelde en
door alle betrokkenen bekende blik, gezamenlijk te werken aan de strategische doelen en de operationele uitwerking
daarvan. Hieruit spreekt de ambitie van de school.
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4. DE STRATEGIEKAART MET SUCCESFACTOREN
Als ordeningskader voor de verschillende doelen, maken we gebruik van de strategiekaart. Deze kaart geeft in één
oogopslag weer, wat de belangrijkste doelen zijn waaraan gewerkt wordt, hoe en met wie dat gebeurt en vanuit welke
kernwaarden.
De strategiekaart biedt de mogelijkheid om een directe verbinding te maken tussen onderwijskundig beleid (gestelde
doelen), personeelsbeleid (de wijze waarop de ontwikkeling van het personeel wordt verbonden aan de ontwikkeling van
de school) en zorg voor kwaliteit (de wijze waarop planmatig gestelde doelen worden geëvalueerd en bijgesteld om
optimale kwaliteit te kunnen bieden).
Het systeem is ontwikkeld vanuit de gedachte, dat de diverse invalshoeken van waaruit je een schoolorganisatie leidt in
balans moeten zijn.
Daarom wordt uitgegaan van
Het opbrengstenperspectief (waar ga je uiteindelijk naar toe).
Het perspectief van de ouder, leerling en partners (met wie ga je daar naar toe, wie heb je nodig).
Het perspectief van de interne processen (doelen rond pedagogisch klimaat en didactisch handelen, doelen
rondom faciliteiten, doelen rond leerstofaanbod, leertijd, ondersteuning, kwaliteitszorg etc.)
Het perspectief van innovatie en lerend vermogen van de medewerkers (doelen rond leiderschapskwaliteiten,
kennis, vaardigheden en attitudes van de medewerkers op school).

De strategiekaart wordt op onderdelen, per jaar, in een PD(S/C)A uitgewerkt (kwaliteitszorg). Hierbij worden
coördinatoren en team ingezet en de verbinding gemaakt met IPB (eigenaarschap en personeelsbeleid).

Strategiekaart Dorpsschool Halle 2019-2023
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5. ZORG VOOR KWALITEIT EN VERBINDING MET ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Elk bestuur heeft zijn eigen
proces om de onderwijskwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen. Voorliggend stuk omschrijft op welke manier de
kwaliteitszorg van Dorpsschool Halle wordt vormgegeven.
Dorpsschool Halle gaat bij de zorg van kwaliteit uit van de volgende aandachtspunten, we baseren ons hierbij op het
onderzoekskader voor het toezicht op onderwijs van de inspectie:
Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
Voor Dorpsschool Halle is een algemeen uitgangspunt, dat de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling een
verantwoordelijkheid is van iedereen werkzaam binnen de organisatie. Door dit eigenaarschap te delen, is er meer
draagvlak voor verbetering en groei, wat een directe invloed heeft op de kwaliteit en de zorg daarvoor. Toch zijn er
verschillen in verantwoordelijkheid betreffende kwaliteitszorg.
De directie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg.
Werkzaamheden daarbij zijn onder andere het systematisch doorlopen van volgende activiteiten:
Het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang.
Het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leerkrachten.
Het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking.
Het rapporteren aan belanghebbenden.
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn en zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het
onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als sprake is
van een professionele cultuur en eigenaarschap van alle teamleden. Daarnaast speelt het IPB een belangrijke rol in ieders
persoonlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs op Dorpsschool Halle.

Verbinding met andere documenten:
Het schoolondernemingsplan, de jaarplannen en de uitwerking van de PDSA’s (zie bijlage) hangen nauw samen en zijn
een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus op Dorpsschool Halle.
Het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging (Dorpsschool Halle) gaat steeds meer werken via een kwaliteitskalender.
Het bestuur heeft in schooljaar 2019-2020 te doel gesteld om een toekomstbestendig bestuur te zijn en de
kwaliteitskalender verder uit te werken.
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6. PERSONEELSBELEID EN VERBINDING MET ONDERWIJSKUNDIG BELEID
De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Levenslang leren’ geldt in hoge mate voor de
beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is
dus belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangspunten bij deze keuzes binnen Dorpsschool Halle, zijn de gezamenlijk
vastgestelde strategische doelen, zoals verwoord in dit schoolondernemingsplan.

6.1 PERSONEELSBELEID IN SAMENHANG MET ONDERWIJSKUNDIG BELEID
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaren. Deze
beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op onderwijskundig gebied.
De verbinding van de schoolontwikkeling en de inzet van een professionele gesprekscyclus is een belangrijke rode draad
in de komende planperiode.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende beleidsvoornemens van
belang.

Taakbeleid en formatie
Sinds schooljaar 2019-2020 wordt er, op het gebied van formatie en taakbeleid, gewerkt met het werkverdelingsplan
(zie bijlage).
Het taakbeleid op Dorpsschool Halle heeft als doel een optimale afstemming te realiseren tussen het werk dat moet
gebeuren op school en de kwaliteiten en beschikbare tijd van het personeel.
Dorpsschool Halle werkt volgens de indeling van de normjaartaak, afgestemd op de werktijdfactor. Dit betekent dat bij
de taaktoebedeling onderscheid wordt gemaakt tussen lesgevende en niet-lesgevende taken. Jaarlijks worden de nietlesgevende taken verdeeld. In de ‘formatieplanner’ worden alle uren verwerkt om vervolgens met de individuele
werknemer te bespreken.
Bij de taakverdeling wordt toegezien op een zo evenwichtig mogelijke spreiding van de werkzaamheden over het jaar,
over de week en over de dag en op een zo evenwichtige mogelijke taakbelasting van de individuele werknemer. Er
wordt daarbij rekening gehouden met individuele wensen, kwaliteiten en ambities van docenten.
Gesprekkencyclus
Het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging heeft ten doel gesteld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de
individuele leerkrachten. Het ontwikkeltraject, dat ingezet wordt op Dorpsschool Halle in schooljaar 2019-2020 a.d.h.v.
de 3 strategische doelen, zal gemonitoord worden door de directeuro.a. groepsbezoeken. Vanuit de groepsbezoeken,
waarin kijkwijzers worden ingevuld en nagesprekken plaatsvinden, zal er gemeten worden wat de ontwikkelkwaliteit
van elke medewerker is.
De gesprekkencyclus wordt dit schooljaar opnieuw ingezet, waarin er wordt uitgegaan van motiverende en activerende
gesprekken die moeten leiden tot een nog grotere motivatie, eigenaarschap en draagvlak voor de mogelijke
ontwikkelpunten. De gesprekkencyclus zal mede met input van het team worden vormgegeven. Voor de opzet van de
cyclus wordt een vragenlijst uitgezet waarin er wordt onderzocht wat teamleden belangrijk vinden t.o.v. de opzet van
motiverende en activerende gesprekken.
In de gesprekkencyclus wordt systematisch, volgens de planmatige PDSA aanpak, de persoonlijke ontwikkeling, het
functioneren en het beoordelen aan de orde gesteld. Dit wordt verbonden aan de ontwikkeling en de doelen van
Dorpsschool Halle.
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Nascholing
De nascholing van de teamleden wordt ingezet in het kader van datgene wat in het schoolondernemingsplan voor de
komende jaren centraal staat. Daarnaast kan nascholing ook worden ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling van de
teamleden.
In schooljaar 2019-2020 vindt er geen individuele nascholing plaats, maar wordt er volledig ingezet om schoolbreed het
gehele team te scholen a.d.h.v. de drie strategische doelen.

Begeleiding nieuwe leerkrachten
Door de borging van gemaakte afspraken en diverse borgdocumenten wordt voorkomen dat ingezette veranderingen
kwetsbaar zijn bij personeelsverandering.
De begeleiding van nieuwe medewerkers vindt plaats door ervaren collega’s, IB-er en leidinggevende.
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Op Dorpsschool Halle wordt de directie gevoerd door één mannelijk persoon. Derhalve is er geen noodzaak voor een
beleid op evenredige vertegenwoordiging in de schoolleiding. Daarnaast is er op Dorpsschool Halle sprake van 3
coördinatoren die elk een beleidsgebied coördineren (Taalcoördinator, coördinator P4L & coördinator EDI). Naast de
directeur, werkt de directeur nauw samen met een vrouwelijk intern begeleidster die elkaar inzetten als
sparringpartner om elkaar scherp te houden.

7. SLOTBEPALING

In het schoolondernemingsplan is de richting weergegeven waar Dorpsschool naartoe wil vanaf schooljaar
2019-2020 t/m schooljaar 2022-2023.
Het huidige schooljaar 2019-2020 is concreet beschreven en uitgewerkt in meetbare doelen. De daarop
volgende schooljaren worden gaandeweg het huidige schooljaar verder uitgewerkt i.s.m. bestuur, team,
ouders en leerlingen.
Het schoolondernemingsplan is voor de nieuwe directeur het ijkpunt waaruit de huidige stand van zaken van
de school is doorgelicht. Tijdens het schrijven van het plan zijn er aandachtspunten naar voren gekomen die de
huidige directeur onder de aandacht wil brengen om de aankomende jaren helder te gaan omschrijven.
De volgende zaken moeten nog verder geijkt, aangepast of uitgevoerd worden:
Integraal personeelsbeleidsplan (actualiseren n.a.v. nieuwe CAO)
School jaarplan (PDSA per strategisch doel verder uitwerken)
Kwaliteitskalender bestuur en school (actiepunten wegzetten in jaarkalender)
Matrix van bevoegdheden (vaststellen in bestuur)
Werkverdelingsplan (nog afronden)
Plan voortgang trendanalyses verder uitbreiden met SMART(I) doelen leren stellen
Themarapport scheiding van bestuur bespreken met bestuur
Omgaan en aanbod meer- & hoogbegaafdheid
In schooljaar 2019-2020 zullen de genoemde punten ook weggezet worden in het schoolondernemingsplan en in
het jaarrooster.
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7. BIJLAGEN
Integraal personeelsbeleidsplan (actualiseren n.a.v. nieuwe CAO)
School ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel SamenWerkingsVerband Doetinchem (SWV Doetinchem)
Toetskalender groep 1 t/m 8 schooljaar 2019/2020
Taal beleidsplan
School jaarplan (PDSA verder uitwerken)
Kwaliteitskalender bestuur en school (actiepunten wegzetten in jaarkalender)
Matrix van bevoegdheden (vaststellen in bestuur)
Werkverdelingsplan (nog afronden)
Beleid ZIEN
Beleid Dorpsschool Halle tegen pesten
Cijfers vanuit gemeente en Duo Dorpsschool Halle
Plan voortgang trendanalyses maken
Themarapport scheiding van bestuur
Urenberekening nieuwe situatie
Veiligheidsmonitor
Inspectie van het Onderwijs: Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Dorpsschool Halle
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